
Gemeente Zandvoort 

Aan de leden van de fractie GBZ 

Onderwerp: Financiële positie 

Geachte leden, 

Telefoon : 14023 
Fax: 023-5713724 

E-mail: info@zandvoort.nl 
Internet: www.zandvoort.nl 

Postadres: Postbus 2 
2040 AA Zandvoort 

Bezoekadres: Swaluëstraat 2 
2042 KB Zandvoort 

Bankrekening: BNG 28.50.10.034 
Kamer van Koophandel : Nr. 34363858 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 2012/08/001824 
Zaaknummer: Z2012-002813 

Informatie: H. Klaren 
Bijlagen : 

i ~Jl VERZONDEN 1 8 SEP. 2012 

Datum: 1 8 ~i:. ( . 201Z 

In uw brief van 21 juni 2012 stelt u een aantal vragen aan het College inzake de financiële 
positie van gemeente Zandvoort. Hierbij ontvangt u de antwoorden op deze vragen . 

1. Hoe komt het dat het percentage van de debtratio op de website van de VNG (80%) 
en in het jaarverslag 2011 van de gemeente Zandvoort (83%) beide betreffende het 
boekjaar 2010 afwijkt? 

De VNG geeft een betere positie aan dan dat gemeente Zandvoort dat zelf aangeeft. Wij 
hanteren de rekenwijze van de VNG, maar kunnen niet achterhalen welke gegevens zij van 
ons gebruiken om onze debtratio te berekenen. Conform de richtlijnen van de VNG 
berekenen wij de debtratio als volgt: Som van langlopende schuld exclusief voorzieningen , 
kortlopende schuld en overlopende passiva uitgedrukt als aandeel van het balanstotaal. 

2. Is het College bereid te voorkomen dat Zandvoort daadwerkelijk in deze Top0 10 
terecht komt? 

Het College is bereid om evenwichtige keuzes te maken die goed zijn voor Zandvoort. Een 
debtratio is een ratio die men niet los kan zien van achtergrondinformatie. Zo past gemeente 
Zandvoort bijvoorbeeld geen herwaardering toe. Als alleen al het Raadhuis conform de 
WOZ-waarde gewaardeerd zou worden op de balans, dan is de debtratio lager dan 80%. 
Conform een eenzijdige benadering , zit je dan als gemeente goed. 

3. Wat zijn de voorstellen van het College om uit deze bovenste regionen te komen, los 
van de noodzakelijke aankomende bezuinigingen? 

In het investeringsplan 2013-2016 is een aantal investeringen verschoven , waardoor de 
liquiditeitspositie van Zandvoort verbetert. De bij de begroting 2012 verwachte aan te trekken 
leningen van de jaren 2013 tlm 2015 zijn hierdoor lager. Het minimale streven is om meer 
leningen af te lossen dan nieuwe af te slu iten. We zitten daarmee op de goede weg . 
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4. Welke structurele bezuinigingen gaat u doorvoeren om de financiële positie te 
verbeteren? 

Bij de Begroting 2013 zal het college de raad voorstellen de kerntakendiscussie, waar 
meerdere partijen om gevraagd hebben, niet nu te voeren , maar na de verkiezingen in 2014, 
zodat het inzet van de verkiezingen kan worden en onderdeel van een nieuw 
raadsprogramma. 

Vertrouwende u hiermee voldoende op de hqpgte te hebben gebracht. 
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